
Bu bilgiler Google Çeviri veya başka bir çevrimiçi yazılım kullanılarak çevrilmiştir. Lütfen hataları bahane 
edin. 

4-20-20 

Sevgili CPS Aileleri: 

Öğrenme Columbia Devlet Okullarında devam ediyor. 

Vali, evde kalma emrimizi 4 Mayıs'a kadar uzattı.  Bir hatırlatma olarak, hepimizin sosyal uzaklaşmayı 
sürdürmede üzerimize düşeni yapması çok önemlidir, böylece işe ve okula daha erken dönebiliriz. 

İlçe, yıl sonu etkinlikleri ile ilgili olarak öğrenciler için alternatif plan ve seçenekler üzerinde çalışmalarını 
sürdürmektedir.  Planlar sonuçlandıkça, bunları doğrudan ailelerle paylaşacağız. 

Aşağıda Columbia Devlet Okulları'ndaki operasyonlar pazartesi günü güncellemesi yer almaktadır. 

Akademisyenler & Okullar 

• Önümüzdeki birkaç hafta için temel paketler eve postalandı. Paketiniz henüz gelmediyse, 
akademik kaynaklar kapsamında cpsk12.org/COVID19 web sitemizde de mevcuttur. 

• Missouri İlk ve Orta Öğretim Bölümü (DESE) Missouri kurumları için önemli ortaöğretim sonrası 
bilgiler toplamıştır. Bu lise aileleri için büyük bir kaynaktır.  https://dhewd.mo.gov/covid-19.php 

• Lise (6-12 notları) akademik öğrenme standartları,  kişi katılımına devam etmiş olsaydık Nisan ve 
Mayıs aylarında hangi standartların karşılanacağını  öğrenmek isteyenler için web sitemize 
eklenmiştir.  

• Öğrenciler için yıllıkları  tamamlamaya çalışıyoruz. Lise öğrencileri hala yıllık satın alabilirsiniz, 
henüz burada yapmadıysanız:  https://web.cpsk12.org/epayments/payment_login.php 

• Pek çok kişi okulda bırakılan eşyalarınelde edilmesi yle ilgili sorularsoruyor. Bunun mümkün 
olması için evden kalma emrinin kaldırılması gerekmektedir. Herkesin bunu güvenli bir şekilde 
yapabileceğinden emin olmak istiyoruz. Bunun  ne zaman gerçekleşeceği hakkında daha sonraki 
bir tarihte daha fazla bilgi sağlanacaktır. 

Gıda & Aile Destek Kaynakları 

• Grab-and-Go yemek güzergahları güncellendi. Yeni güzergahlar eklenmiştir ve web sitemizde de 
mevcuttur:  https://www.cpsk12.org/cms/lib/MO01909752/Centricity/Domain/9415/Grab-and-
Go%20Updated%20Routes%204-13-20.pdf 

• Gıda kaynaklarınınbir harita, Grab-and-Go durur da dahil olmak üzere, ayrıca Veterans United 
tarafından oluşturuldu. Harita aracına buradan ulaşabilirsiniz:  
https://www.veteransunited.com/newsroom/interactive-map-of-available-resources-brought-
to-you-by-veterans-united-home-loans/ 

• Danışmanlık ve ruh sağlığı kaynakları da aileler için kullanılabilir:  
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html 
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• Kaynaklar: cpsk12.org/covid19/technology. 
• Kimliğinizi unuttum: https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#! 
• Şifrenizi unuttum: https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies 

Lütfen yerel, eyalet ve federal teşkilatlarımızın rehberliğini takip etmeye devam edin. COVID-19 web 
sitemiz düzenli olarak bilgi ile güncellenmeye devam edecektir: www.cpsk12.org/COVID19 

Güvenli ve sağlıklı kalın! 

Columbia Devlet Okulları 
1818 W. Worley Street 
Columbia, MO 65203 
www.cpsk12.org  | www.cpsk12.org/COVID19 
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